UCHWAŁA NR XXI/171/12
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Świeszyno"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.
1281; z 2012 r. poz. 567) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 6 i art. 15 ust.
7 i 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.
zm.) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą
Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Świeszyno” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniua na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Świeszyno.
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1.

Charakterystyka Gminy

Gmina wieszyno jest gmin wiejsk , po on
w pó nocno wschodniej
ci województwa zachodniopomorskiego. Znajduje si
w bezpo rednim
siedztwie Koszalina, Bobolic, Manowa czy Bia ogardu. Siedzib w adz, a zarazem
ównym o rodkiem administracyjno – kulturalnym gminy jest wie
wieszyno.
W sk ad gminy wchodzi 10 so ectw o cznej powierzchni 133 km², co stanowi 8 %
powierzchni powiatu. Pod wzgl dem ludno ci, gmina zajmuje 69 miejsce
w województwie, na co wskazuje ponad 6 tysi cy osób zamieszkuj cych jej obszar.
Obszar gminy po ony jest na obszarze Równiny Bia ogardzkiej. Jego
krajobraz przecinany jest przez doliny rzek takich jak Czarna czy Radew, przez które
przebiega szlak kajakowy czy tzw. Kraina Pstr ga i Lipienia. Dost pno p askich
powierzchni, urodzajnych gleb, jak równie atrakcyjnych turystycznie obszarów,
nadaje gminie charakter rolniczo- turystyczny.
ytki rolne zajmuj 7.170 ha, stanowi c 52,97% obszaru gminy, na którym
znajduje si obecnie 657 gospodarstw rolnych. Pó nocna cz
Gminy wieszyno
specjalizuje si w rolnictwie indywidualnym, jednak e ze wzgl du na blisko miasta
Koszalina nast puje sukcesywne przekszta cenie jej w zaplecze mieszkalne.
W rodkowej cz ci gminy przewa aj gospodarstwa wielkoobszarowe, trudni ce
si produkcj ro linn i zwierz
. Natomiast po udniowy obszar gminy ma stricte
turystyczny charakter. Na jego obszarze usytuowanych jest 4601 ha lasów,
stanowi cych 35,66 % ca ej powierzchni gminy. Obdarzone bogatym runem
le nym i zwierzyn own , wielo ci cieków wodnych czy blisko ci jezior takich jak
Hajka czy Jezioro Czarne, stanowi idealne miejsce dla mi ników przyrody.
Miejscowo ci, które wi
swoje funkcjonowanie z turystyk to w szczególno ci
Niedalino, Strzek cino, Mierzym, Dunowo, Zegrze Pomorskie czy W oki.
Sektor turystyczny gminy opiera si równie na obszarach, które ze wzgl du
na bogat faun i flor stanowi cenny krajobraz obj ty ochron . Na uwag
zas uguj w szczególno ci:
- Dolina rzeki Radew wraz z niezb dn otulin stanowi
korytarz
ekologiczny systemu krajowego „ESOCH”,
- Jezioro Czarne – rodle ne wraz z rozlewiskami, terenami bagiennymi i zbiornikami
zalewowymi jako teren wa ny ornitologicznie i botanicznie,
- obszar chronionego krajobrazu zbiornika wodnego Hajka na odleg
do 500 m
od brzegu jeziora,
- Dolina rzeki Czarnej wraz z korytarzem ekologicznym o szeroko ci min. 100 m. od
brzegu rzeki,
- ci gi ekologiczne wszelkich cieków wodnych i dop ywów rzeki Czarnej i Radew,
w tym rzeki Chotla o szeroko ci 25-50 m. od brzegu,
- starodrzew na cmentarzach i wokó ko cio ów:
Jarzyce - cmentarz ewangelicki nieczynny, przy ko ciele starodrzew;
Zegrze Pomorskie - cmentarz ewangelicki nieczynny (d by, jesiony, buki);
Dunowo - cmentarz ewangelicki nieczynny.
Poza walorami przyrodniczymi Gmina wieszyno posiada w swej ofercie
turystycznej szereg cennych zabytków takich jak resztki grodu warownego
w Bardzlinie, osada kultury pomorskiej z cmentarzyskiem cia opalnym z pó nego
okresu kato skiego, XV wieczny gotycki ko ció w Konikowie czy ko ció z prze omu
XIII i XIV w. w Jarzycach. W dodatku we wsi Niedalino znajduj si zabytkowe
obiekty tj. m yn wodny i elektrownia wodna o zbiorniku zaporowym.
Atutem wzbogacaj cym atrakcyjno
Gminy wieszyno jest dost pno
ów komunikacyjnych takich jak odcinek drogi wojewódzkiej nr 167: Koszalin Konikowo – wieszyno –Niedalino – Tychowo czy sie dróg powiatowych.
cz
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2.

Wprowadzenie

Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku
dziedzinach gospodarki. Najliczniejsz
grup
zastosowa
stanowi
wyroby
stosowane w budownictwie.
Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego u ycia: eternit, czyli
yty faliste azbestowo-cementowe o zawarto ci 10-13% azbestu do pokry
dachowych, p yty prasowane – p askie o zbli onej zawarto ci azbestu, p yty KARO –
dachowe pokrycia lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokoci nieniowe
(krokidolit) i kanalizacyjne, stosowane tak e jako przewody wentylacyjne i dymowospalinowe (zawarto
azbestu ok. 22%), kszta tki azbestowo-cementowe oraz
elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemys owym
(p yty azbestowo-cementowe p askie wykorzystywane w lekkich przegrodach cian
warstwowych i wbudowane w p yty warstwowe prefabrykowane – PW3/A, P /3W
i P W 3/A/S).
Azbest móg by stosowany w budownictwie wsz dzie tam, gdzie potrzebna by a
podwy szona odporno
ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów
nara onych lub potencjalnie nara onych na wysok
temperatur
(klapy
przeciwpo arowe, ci gi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, w y
ciep ownicze, obudowa klatki schodowej, przej cia kabli elektrycznych,
przewodów ciep owniczych i wentylacyjnych mi dzy stropami, zabezpieczenia
elementów stropowych i ciennych strychów, piwnic, dróg ewakuacyjnych,
konstrukcji stalowych). Azbest stosowano tak e w tkaninach wyg uszaj cych ha as.
Wyroby z azbestem projektanci dobierali indywidualnie do obiektów,
z uwzgl dnieniem wymaga przeciwpo arowych.
Energetyka. Azbest stosowano w elektrociep owniach i elektrowniach,
w obmurzach kot ów (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na
uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza), a tak e w uszczelnieniach
urz dze poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciep a,
w izolacjach tras ciep owniczych (jako p aszcze azbestowo–cementowe lub
azbestowo-gipsowe).
Transport. Azbest stosowano do termoizolacji i izolacji elektrycznych urz dze
grzewczych w elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe
w grzejnikach i tablicach rozdzielni elektrycznych), w termoizolacji silników
pojazdów mechanicznych, w uszczelkach pod g owic , elementach kolektorów
wydechowych oraz elementach ciernych – sprz
ach i hamulcach. Powszechnie
stosowano azbest w kolejnictwie, w przemy le lotniczym i stoczniowym, np.
w statkach, szczególnie w miejscach nara onych na ogie , wymagaj cych
zwi kszonej odporno ci na wysok temperatur .
Ustawa Prawo ochrony rodowiska uzna a azbest za substancj stwarzaj
szczególne zagro enie dla rodowiska i wymagaj
szczególnej ostro no ci
w czasie u ytkowania zawieraj cych j wyrobów i przy ich demonta u, jak równie
przemieszczaniu powsta ych odpadów.
Ustawa o odpadach nakazuje opracowanie planów gospodarki odpadami na
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Powinny one zawiera
zapisy dotycz ce usuwania wyrobów zawieraj cych azbest, najlepiej w formie
odpowiedniego programu inwentaryzacji i eliminowania z u ytkowania wszystkich
wyrobów azbestowych.
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3.

Szkodliwo

azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest to nazwa minera u w óknistego wyst puj cego w przyrodzie, który
wykazuje znaczn
wytrzyma
na rozci ganie, le przewodzi ciep o, ma
ciwo ci d wi koch onne i jest wzgl dnie odporny na dzia anie czynników
chemicznych. Te w ciwo ci azbestu sprawi y, e sta si on materia em bardzo
rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajduj c zastosowanie przy wytwarzaniu
ca ej gamy wyrobów przemys owych, jak i produktów u ywanych w yciu
codziennym. Wyroby zawieraj ce azbest oraz odpady azbestowe mo na podzieli
– w zale no ci od trwa ci i ilo ci zastosowanego spoiwa wi
cego – na: mi kkie
amliwe, kruche) i twarde (nie kruche, sztywne).
„wyroby mi kkie” o g sto ci < 1000 kg/m3 charakteryzuj si du ym procentowym
udzia em azbestu, atwo ulegaj uszkodzeniom, powoduj c du e emisje py u
azbestu. Najcz ciej spotykane s w obiektach przemys owych (elektrociep ownie,
huty). Nara eni na oddzia ywanie tych py ów s pracownicy wykonuj cy remonty
izolacji lub uszczelnie urz dze z udzia em azbestu. Uszczelnienia w instalacjach
grzewczych – sznur azbestowy (wymagana jest jego wymiana bez wzgl du na stan
techniczny, z powodu trudnych warunków eksploatacji).
Wyroby mi kkie to m.in.:
- sznury, p ótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),
- p yty i uszczelki kinkieryt (typu gambit, polonit), stosowane w ciep ownictwie na
czach rur, zaworów z gor
wod lub par ,
- p aszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciep ownictwie,
- p yty i tektury mi kkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych),
- p yty ognioochronne typu „pyral” produkcji czechos owackiej lub „sokalit”
produkcji NRD, zawieraj ce ok. 30 - 50% azbestu (s
do ok adzin
ognioochronnych konstrukcji budynków oraz jako sufity podwieszane
o podwy szonej odporno ci na ogie , tak e jako materia do klap
przeciwpo arowych i przeciw dymnych),
- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne
zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej (np.
budynki przemys owe, biurowe; cz sto s
to obiekty indywidualnie
projektowane,
„nasycone”
technologi
budowlan
krajów
zachodnioeuropejskich z lat 60 -70., np. budynki ambasad).
Ró ne wyroby mi kkie stosowane w budynkach z lat 60-70:
a) p ótno azbestowe na uszczelnieniu t umika drga w systemie klimatyzacji,
b) tektura azbestowa,
c) cienki sznur azbestowy.
„wyroby twarde” o g sto ci > 1000 kg/m3 s to najpowszechniej wyst puj ce
w krajowym budownictwie wyroby zawieraj ce azbest. Charakteryzuj si du ym
stopniem zwi
ci, du ym udzia em spoiwa (najcz ciej jest nim cement), nisk
procentow zawarto ci azbestu (ok. 5% w p ytach p askich lignocementowych
modyfikowanych, 12 - 13% w p ytach p askich i falistych azbestowo-cementowych i
ok. 20% w rurach azbestowo-cementowych).
W przeciwie stwie do wyrobów mi kkich, przez d ugi okres pozostaj wyrobami
emituj cymi ma e ilo ci py u azbestu, mo na je wi c uwa
za mniej gro ne
w u ytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobów mi kkich. Mniej
gro ne s te ich odpady. Emisja py u azbestu mo e powstawa podczas
uszkodze mechanicznych, np. przy pi owaniu lub szlifowaniu szybkoobrotowymi
narz dziami elektrycznymi, nie wyposa onymi w miejscowe odci gi py u.
Do emisji py u dochodzi tak e w trakcie trwania destrukcji, np. emituj go stare
yty pokry dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki
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atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewn trznej. Wówczas zanieczyszczony
jest te grunt w bezpo rednim s siedztwie rynny odprowadzaj cej wod opadow .
Wyroby twarde to m.in.: - p yty azbestowo-cementowe faliste,
- p yty azbestowo-cementowe p askie prasowane,
- p yty azbestowo-cementowe karo,
- p yty warstwowe PW3/A i podobne,
- rury azbestowo-cementowe,
- z cza, listwy, g siory wykonane z azbestocementu,
- p aszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciep ownictwie.
Azbest jest naturalnym, praktycznie niezniszczalnym surowcem o budowie
óknistej. P czki w ókien mog rozszczepi si na w ókna cie sze ni ludzki w os,
krusz si i ami , przedostaj c w ten sposób do atmosfery dopóki w ókna nie s
uwalniane do powietrza i nie wyst puje ich wdychanie, wyroby z udzia em azbestu
nie stanowi zagro enia dla zdrowia. Na wyst powanie i typ patologii wp ywa
rodzaj azbestu, wymiary tworz cych go w ókien i ich st enie oraz czas trwania
nara enia. Biologiczna agresywno
py u azbestowego jest zale na od stopnia
penetracji i liczby w ókien, które uleg y retencji w p ucach. Du
rol odgrywa
tak e wra liwo
osobnicza (podatno
danej osoby) i palenie papierosów.
Unosz ce si w powietrzu, niewidoczne dla oka, w ókna azbestowe s wdychane
przez ludzi i wnikaj do organizmu cz owieka przez uk ad oddechowy. Zalegaj ce
w p ucach w ókna mog powodowa zw óknienie tkanki p ucnej, czyli azbestoz ,
ale tak e raka p uc i mi dzyb oniaka op ucnej. Azbest jest najbardziej
niebezpiecznym czynnikiem rakotwórczym. Najwi ksze zagro enie stanowi w ókna
mikroskopijnej wielko ci, które na zawsze pozostaj w p ucach i mog powodowa
choroby nowotworowe p uc. Wa na jest wiadomo , e choroby wywo ane
azbestem rozwijaj si po 10-40 latach od czasu kontaktu z azbestem.
Wyroby azbestowe b
ce w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio
zabezpieczone nie stanowi
istotnego zagro enia dla zdrowia ludzkiego.
Zagro enie jednak pojawia si wówczas, gdy zaistniej warunki stwarzaj ce
mo liwo ci uwalniania si w ókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich
dochodzi najcz ciej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce
mechanicznej, jak równie wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej
naturalnym starzeniem si materia u oraz pod wp ywem oddzia ywania czynników
atmosferycznych.
Azbest jest zaliczany do dziesi ciu najgro niejszych substancji zanieczyszczaj cych
na ziemi. W zwi zku z tym, azbest znajduje si w wykazie opracowanym przez
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo ecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna
o udowodnionym dzia aniu rakotwórczym dla cz owieka. Badania naukowe
udowodni y, e azbest stanowi powa ne zagro enie dla zdrowia w nast pstwie
ugotrwa ego nara ania dróg oddechowych na wdychanie jego w ókien.
Najwi ksze zagro enie dla organizmu ludzkiego stanowi w ókna respirabilne, czyli
takie, które mog
wyst powa
w postaci trwa ego aerozolu w powietrzu
i przedostawa si z wdychanym powietrzem do organizmu. S one d sze od 5
mikrometrów, maj grubo
nie wi ksz ni 3 mikrometry i stosunek d ugo ci do
rednicy mniejszy ni 3 : 1.
ókna te wdychane do p cherzyków p ucnych, nie mog ju by wydalone.
Ich szkodliwe dzia anie mo e ujawni si dopiero po wielu latach w postaci
nast puj cych schorze : pylica azbestowa (azbestoza), mi dzyb onniaki op ucnej
i rak p uc.
Im wi cej jest w ókien w powietrzu, którym oddychamy, tym wi ksze jest ryzyko
zachorowania na choroby wywo ane azbestem.
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4.

Prawne aspekty dotycz ce post powania z wyrobami
zawieraj cymi azbest

Od 1997 r. w na terenie Polski obowi zuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania
wyrobów zawieraj cych azbest. Zakaz taki wprowadzono ustaw z 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj cych azbest ( Dz. U. 1997. Nr 101,
poz. 628 ).
W nast pnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw
i rozporz dze ) reguluj cych kwestie zwi zane z post powaniem i usuwaniem
wyrobów zawieraj cych azbest. Szczegó owy ich wykaz przedstawiono w punkcie
13 „Materia y ród owe” niniejszego opracowania. Uzupe nieniem aktów prawnych
w przedstawionym zakresie jest „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski” przyj ty przez Rad
Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. oraz lokalne programy usuwania azbestu
realizowane przez gminy, powiaty i województwa.
Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów
zawieraj cych azbest w u ytkowanych budynkach, instalacjach lub urz dzeniach
nie d ej ni do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegó owy okre la równie
wymagania dotycz ce post powania z wyrobami i odpadami azbestowymi,
obowi zki organów administracji, a tak e w cicieli i zarz dców nieruchomo ci
w tym zakresie oraz obowi zki wykonawców prac polegaj cych na zabezpieczeniu
i usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest.
Podstawowe obowi zki organów samorz dowych, w cicieli i zarz dców
nieruchomo ci oraz przedsi biorców prowadz cych dzia alno , w wyniku, której
powstaj odpady zawieraj ce azbest, przedstawiono poni ej.
Obowi zki gminy i powiatu :
-

opracowanie, przyj cie i aktualizacja planu gospodarki odpadami
(z uwzgl dnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cymi
azbest),
gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (w cicieli
i zarz dców nieruchomo ci) o wyrobach zawieraj cych azbest i miejscu ich
wykorzystywania,
przedk adanie marsza kowi województwa informacji o rodzaju, ilo ci i miejscach
wyst powania substancji stwarzaj cych szczególne zagro enie dla rodowiska,
w tym azbestu,
zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym
odpadami zawieraj cymi azbest),
udzielanie zezwole na transport odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu).

Obowi zki w
-

cicieli, zarz dców lub u ytkowników nieruchomo ci:

kontrola wyrobów zawieraj cych azbest znajduj cych si
w obiektach,
urz dzeniach budowlanych, urz dzeniach przemys owych lub innych
miejscach zawieraj cych azbest,
sporz dzenie i przed enie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu
i dokumentacji miejsca zawieraj cego azbest,
usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest zakwalifikowanych zgodnie z ocen
do wymiany na skutek nadmiernego zu ycia wyrobu lub jego uszkodzenia,
sporz dzenie (corocznie) planu kontroli jako ci powietrza obejmuj cej pomiar
st enia azbestu, dla ka dego pomieszczenia, w którym znajduj si instalacje
lub urz dzenia zawieraj ce azbest lub wyroby zawieraj ce azbest,
przegl d i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których
by lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawieraj ce azbest,
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-

sporz dzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawieraj cych azbest
poprzez sporz dzenie spisu z natury,
sporz dzenie i przed enie marsza kowi województwa (dot. przedsi biorców)
lub wójtowi gminy (dot. osób fizycznych nie b
cych przedsi biorcami) oraz
coroczna aktualizacja informacji o :
wyrobach zawieraj cych azbest i miejscu ich wykorzystywania (patrz
szczegó owy wykaz inwentaryzacji za cznik nr 1),
wyrobach zawieraj cych azbest, których wykorzystanie zosta o zako czone
zg oszenie w ciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac
polegaj cych na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawieraj cych
azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowi zki wykonawców prac polegaj cych na zabezpieczeniu i usuwaniu
wyrobów zawieraj cych azbest:
-

-

-

-

-

-

od dnia 01 stycznia 2011 r. wiadczenie us ug zwi zanych robotami
polegaj cymi na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest
mog wykonywa przedsi biorcy, którzy posiadaj decyzj wydan przez
marsza ka województwa w ciwego do miejsca siedziby przedsi biorcy.
Decyzja ta jest wa na na terenie ca ego kraju Podstawa prawna - Ustawa
z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 28 poz. 145),
przeszkolenie przez uprawnion instytucj zatrudnianych pracowników i osób
kieruj cych lub nadzoruj cych, w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania
procedur dotycz cych
bezpiecznego
post powania
z
wyrobami
zawieraj cymi azbest,
opracowanie przed rozpocz ciem prac szczegó owego planu prac usuwania
wyrobów zawieraj cych azbest, obejmuj cego w szczególno ci:
identyfikacj azbestu w przewidzianych do usuni cia materia ach, na
podstawie udokumentowanej informacji od w ciciela lub zarz dcy
obiektu albo te
na podstawie bada
przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,
informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
zakres niezb dnych zabezpiecze pracowników oraz rodowiska przed
nara eniem na szkodliwo emisji azbestu, w tym problematyk okre lon
przepisami dotycz cymi planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
ustalenie niezb dnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu
powietrza,
posiadanie niezb dnego wyposa enia technicznego i socjalnego
zapewniaj cego prowadzenie okre lonych planem prac oraz zabezpiecze
pracowników i rodowiska przed nara eniem na dzia anie azbestu.
zg oszenie prac polegaj cych na zabezpieczeniu lub usuni ciu wyrobów
zawieraj cych azbest z obiektu, urz dzenia budowlanego lub instalacji
przemys owej, w ciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz w ciwemu
okr gowemu inspektorowi pracy :
zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj cych
azbest z miejsca ich wyst powania w sposób okre lony w § 8 Rozporz dzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania
wyrobów zawieraj cych azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporz dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 (Dz. U. Nr 162 poz. 1089),
z enie w cicielowi, u ytkownikowi wieczystemu lub zarz dcy nieruchomo ci,
urz dzenia budowlanego, instalacji przemys owej lub innego miejsca
zawieraj cego azbest, pisemnego o wiadczenia o prawid owo ci wykonania
prac oraz o oczyszczeniu terenu z py u azbestowego, z zachowaniem
ciwych przepisów technicznych i sanitarnych.
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Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i rodowiska u ytkowania
i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest jest rzetelnie sporz dzona
inwentaryzacja wyrobów zawieraj cych azbest i ocena ich stanu, okre laj ca,
w zale no ci od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopie pilno ci
wymiany wyrobów zawieraj cych azbest.
W rozporz dzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23
pa dziernika 2003 r. w sprawie wymaga
w zakresie wykorzystywania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urz dze , w których by lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania
wyrobów zawieraj cych azbest, za ono wykonanie inwentaryzacji oraz
dokonanie oceny stanu wyrobów zawieraj cych azbest na 2004 r. Od tego te roku
ciciele i zarz dcy obiektów zobligowani s do przekazywania marsza kowi
województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji
o wyrobach zawieraj cych azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji
o wyrobach, których wykorzystanie zako czono.
Przepisy w sposób bezpo redni nie precyzuj , kto mo e by wykonawc prac
polegaj cych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest,
bior c jednak pod uwag obowi zki jakie postawiono przed wykonawc ,
wnioskowa nale y, e tego typu prace powinna wykonywa wyspecjalizowana
jednostka posiadaj ca stosowne zezwolenia oraz wyposa enie techniczne
i socjalne zapewniaj ce prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie
pracowników i rodowiska przez nara eniem na dzia anie azbestu.
Do ko ca roku 2010 gminy posiada y informacje dotycz ce firm które mog y na
ich terenie wykonywa prace zwi zane z demonta em i transportem wyrobów
zawieraj cych azbest. By y to firmy, które otrzyma y od Starosty powiatowego
decyzj zatwierdzaj
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Decyzja
ta obowi zywa a na terenie powiatu. Od 1 stycznia 2011 roku uprawnienia do
wydawania decyzji powierzone zosta y w gesti Urz dów Marsza kowskich na
terenie których znajduje si siedziba firmy. Poniewa wydawana decyzja obejmuje
obszar ca ego kraju to ka da firma posiadaj ca wa
decyzj Marsza ka mo e
wykonywa prace zwi zane z usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest na
terenie dowolnej gminy w Polsce. Informacje o wydanych decyzjach docieraj
tylko do szczebla wojewódzkiego. Z takiej konstrukcji prawa wynika, e na terenie
Gminy wieszyno transportem i utylizacj wyrobów zawieraj cych azbest mog
zajmowa si przedsi biorstwa posiadaj ce które uzyska y decyzj Marsza ka.
W przypadkach nieprzestrzegania na onych na jednostki organizacyjne i osoby
fizyczne obowi zków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów
zawieraj cych azbest oraz obowi zków sprawozdawczo ci w tym zakresie maj
zastosowanie zapisy tytu u VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska. Przewiduj one w takich przypadkach odpowiedzialno karn tj. kary
aresztu, ograniczenia wolno ci lub grzywny orzekane na podstawie przepisów
kodeksu post powania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialno
administracyjn poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystaj cy ze
rodowiska lub osob
fizyczn
dzia alno ci powoduj cej pogorszenie stanu
rodowiska w znacznych rozmiarach lub zagra aj cej yciu lub zdrowiu ludzi.
Ponadto do odpowiedzialno ci za szkody spowodowane oddzia ywaniem na
rodowisko, w tym równie powsta e w wyniku post powania z wyrobami
zawieraj cymi azbest, maj zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
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5.

Cel i zadania programu

ównym Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów
zawieraj cych azbest z otoczenia cz owieka oraz ich bezpieczne i prawid owe
unieszkodliwienie.
W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina
zamierza udzieli
osobom decyduj cym si
na usuni cie elementów
zawieraj cych azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zach ci do
podejmowania tego rodzaju dzia
oraz zmniejszy
ryzyko zwi zane
z nieprawid owym ich wykonaniem.
Program zak ada realizacj nast puj cych zada :
1. Inwentaryzacj obiektów zawieraj cych azbest (okre lenie stopni pilno ci),
2. Edukacj mieszka ców w zakresie szkodliwo ci azbestu dla zdrowia cz owieka
i procedur usuwania, zabezpieczania i unieszkodliwiania wyrobów
azbestowych,
3. Propagowanie w ciwych metod i sposobów bezpiecznego dla rodowiska
i zdrowia cz owieka usuwania azbestu.
4. Zapoznanie i pomoc mieszka com gminy w pozyskiwaniu rodków finansowych
na zadania zwi zane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest.
5.

Bie cy monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego realizacji
adzom samorz dowym i mieszka com.
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6.

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

6.1.

Metodyka i zakres inwentaryzacji

Z umowy pomi dzy Gmin
wieszyno a wykonawc wynikaj
w identyfikacji wyrobów zawieraj cych azbest na terenie Gminy.
to:

parametry uj te

Obszar geograficzny – inwentaryzacja obj a 10 so ectw w Gminie
Zosta y one zestawione w poni szej tabeli 1.

wieszyno.

Tabela 1. Zestawienie miejscowo ci w Gminie wieszyno
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Miejscowo
Bagno
Bardzlino
Bia a K pa
Brze niki
Cha upy
Ch opska K pa
Czacz
Czaple
Czersk Koszali ski
Dunowo
Giezkowo
Golica
Jarzyce
pa wieszy ska
ok cin
Konikowo
Krokowo
Kurozw cz
Mierzym
Niedalino
Niek onice
Olszak
Sieranie
Strzek cino
wieszyno
gorki
oki
Zegrze Pomorskie
Zegrzyn

Gmina dostarczy a wykaz adresów na podstawie którego zosta sprawdzony ka dy
adres pod k tem wyst powania wyrobów azbestowych.
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Informacje zbierane podczas inwentaryzacji – podczas prowadzonej identyfikacji
wyst powania wyrobów zawieraj cych azbest, w przypadku jego wyst powania
ustalano nast puj ce dane:
adresowe – miejscowo , numer posesji,
ewidencyjne – obr b i numer dzia ki,
rodzaj budynku – mieszkalny, gospodarczy,
powierzchnia pokrycia – pomiar lub oszacowanie powierzchni dachowej
budynku w metrach kwadratowych,
rodzaj wyrobu azbestowego – podczas inwentaryzacji stwierdzono
wyst powanie dwóch rodzajów p yt:
o
yta azbestowo-cementowa falista – przyj to do okre lenia masy
przelicznik 17 kg/m2 powierzchni dachowej,
o
yta azbestowo-cementowa p aska - przyj to do okre lenia masy
przelicznik 12 kg/m2 powierzchni dachowej,
Ocena stanu wyrobów zawieraj cych azbest – okre lono stopie pilno ci usuni cia
wyrobów: 1 – pilny, 2 – redni, 3 – dobry
Dokumentacja fotograficzna – dla ka dego obiektu na którym stwierdzono
wyst powanie azbestu wykonano przynajmniej jedno zdj cie. Zdj cia zosta y
wykonane za pomoc aparatu cyfrowego marki Nikon S9300, który zapisywa
zdj cia w nast puj cym formacie: DSCNxxxx;, gdzie „x” oznacza cyfr .
W zestawieniu szczegó owym (patrz za cznik nr 1) s przedstawione numery zdj ,
gdzie pomini to oznaczenie „DSCN” – przyk adowo zdj cie o numerze DSCN 0273
zosta o zapisane „0273”. Zdj cia zosta y przygotowane w dwóch egzemplarzach
w postaci elektronicznej – nagranie na p ytach DVD.
Metodyka prowadzenia pomiarów – pomiary dokonywano za pomoc miar
ta mowych i laserowych dalmierzy. W przypadku ograniczonego dost pu do
budynku powierzchni dachu ustalano licz c znajduj ce si na dachu p yty
azbestowo-cementowe.
Ustalenie przewidywanego czasu usuni cia wyrobów zawieraj cych azbest – na
podstawie dokonanej oceny stanu p yt za ono termin w którym zostan usuni te
wyroby zawieraj ce azbest. Przewidziano cztery terminy usuni cia azbestu
z obiektów lub posesji:
Do 2013 r. – ca y azbest w postaci zdj tych p yt azbestowo-cementowych (luz)
oraz demonta i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj cych azbest na
budynkach mieszka ców, którzy s
przygotowani organizacyjnie
i finansowo na wymian pokrycia dachowego,
Do 2018 r. – wszystkie budynki gospodarcze których powierzchnia dachu nie
przekracza 50 m2,
Do 2028 r. – wszystkie budynki mieszkalne niezale nie od powierzchni dachowej
oraz budynki gospodarcze, których powierzchnia dachowa zawiera a
si pomi dzy 51 a 200 m2,
Do 2032 r. – wszystkie budynki gospodarcze, których powierzchnia dachowa jest
wi ksza ni 200 m2.
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6.2.

Wyniki inwentaryzacji

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono du e ilo ci materia ów
zawieraj cych azbest w istniej cych budynkach i budowlach. Z inwentaryzacji tej
wynika, e wyst puj dwa rodzaje pokry dachowych zawieraj cych azbest. S to:
yta azbestowo-cementowa falista, stosowana w przewa aj cej ilo ci jako
pokrycie dachowe budynków mieszkalnych, gospodarczych i obiektów
przemys owych.
yta azbestowo-cementowa p aska (zwana karo) stosowana jako pokrycie
dachów.
Inwentaryzacja wykaza a, e na terenie Gminy
wieszyno, azbest zosta
zidentyfikowany w 805 miejscach, z czego 150 to pokrycia dachowe budynków
mieszkalnych, 646 to azbest na budynkach gospodarczych i obiektach
przemys owych, a w 13 miejscach stwierdzono wyst powanie azbestu, który zosta
ju zdemontowany (luz) i jest sk adowany na terenie posesji.
czna powierzchnia dachów na których zidentyfikowano wyst powanie wyrobów
zawieraj cych azbest to:

112 494 m2 o szacunkowej masie 1.731,527 tony

cznie z luzem)

z czego:
na budynki mieszkalne przypada

22 123 m2 tj. 19,7 %

na budynki gospodarcze przypada

90 357 m2 tj. 80,3 %

Zbiorcze zestawienie wyst powania azbestu z podzia em na budynki mieszkalne,
budynki gospodarcze i luz przedstawia tabela nr 2.
Na terenie Gminy wieszyno nie stwierdzono wyst powania wyrobów azbestowych
w postaci ruroci gów wodoci gowych i p yt warstwowych (PWA-3A).
Tabela 2. Zbiorcze zestawienie wyst powania azbestu z podzia em na budynki
budynki mieszkalne
Lp.

budynki gospodarcze

Luz

Miejscowo
ilo

Masa
Mg
3,570
7,582
0,000
0,000
5,066
1,190

1 Bagno
2 Bardzlino
3 Bia a K pa
4 Brze niki
5 Cha upy
6 Ch opska K pa

2
4
0
0
4
2

pow. m2
210
446
0
0
298
70

7 Czaple
8 Czersk Koszali ski

3
1

432
100

5,544
1,700

11
4

4 192
1 296

69,464
22,032

9 Dunowo
10 Giezkowo
11 Golica
12 Jarzyce
13
pa wieszy ska
14
ok cin

5
8

624
1 924

10,608
29,108

55
35

4 435
4 432

51,485
56,645

5
9

740
1 146

12,580
14,910

25
3

3 436
2 472

45,632
38,424

6
0
14
1

890
0
1 937
200

15,130
0
32,929
3,400

16
1
80
6

1 276
200
10 041
1 650

21,692
4,400
170,697
28,050

15 Konikowo
16 Krokowo

ilo
8
19
2
4
27
2

pow. m2
2 100
2 230
400
470
3 629
530

Masa Mg
35,700
30,650
6,800
7,990
61,676
9,010

0
0
2
0
1
1

Masa
Mg
0,000
0,000
4,250
0,000
0,510
0,680

0

0,000

0
0
1
0
0
1
0
0
1

0,000
0,000
0,340
0,000
0,000
2,040
0,000
0,000
0,850

ilo
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cd. tabeli nr 2
budynki mieszkalne
Lp.

budynki gospodarcze

Luz

Miejscowo
pow. m2
8
1 544

Masa
Mg
24,508

26

pow. m2
2 304

Masa Mg
31,308

28
44

7 578
4 042

127,602
54,554

0
0
0

Masa
Mg
0,000
0,000
0,000

4
10

824
1 512

14,008
22,692

6

938

14,506

54

7 420

90,320

0

0,000

4
7

402
698

6,834
10,876

5
18

440
4 045

7,480
52,871

0

0,000

0

0,000

2

144

2,448

19

1 960

32,744

2

2,890

16

2 700

42,420

63

8 432

138,418

3

2,920

0

0

0,000

8

540

7,320

0

0,000

7

1 100

18,100

29

4 232

71,944

1

5,100

22
150

3 244
22 123

48,451
348,160

54
646

6 575
90 357

88,879
1 363,787

0
13

0,000
19,580

ilo
17 Kurozw cz
18 Mierzym
19 Niedalino
20 Niek onice
21 Olszak
22 Sieranie
23 Strzek cino
24
wieszyno
gorki

25
26

oki

27 Zegrze Pomorskie
28 Razem

ilo

ilo

OGÓ EM
29 Ilo

miejsc wyst powania wyrobów zawieraj cych azbest

809 szt.

30

czna powierzchnia budynków pokrytych p ytami azbestowo-cementowymi

31

czna masa wyrobów azbestowych (razem z luzem)

112 480 m2
1 731,527 Mg

ród o: opracowanie w asne

Zbiorcze zestawienie wg
przedstawia tabela nr 3.

rodzaju

zidentyfikowanego

wyrobu

azbestowego

Do rozlicze przyj to nast puj ce przeliczniki:
yta azbestowo-cementowa falista
- 17,0 kg/m2,
yta azbestowo-cementowa p aska
- 12,0 kg/m2,
Ca kowita masa wyrobów zawieraj cych azbest wynosi 1 731,527 tony,
gdzie:
masa p yt falistych wynosi
masa p yt p askich (karo)

1 725,803 tj. 99,7%
5,724 tj. 0,3%

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie wg rodzaju wyrobów azbestowych
Rodzaj azbestu
Lp.

Miejscowo

1 Bagno
2 Bardzlino
3 Bia a K pa
4 Brze niki
5 Cha upy
6 Ch opska K pa
7 Czaple
Czersk
8
Koszali ski
9 Dunowo
10 Giezkowo

yty faliste
pow. m2
Masa Mg
2 310
39,270
38,232
2 676
11,050
400
470
7,990
67,252
3 927
10,880
600

yty p askie
pow. m2
Masa Mg
0
0,000
0
0,00
0
0,000
0
0,00
0
0,00
0
0,00

yty p askie (PW3A)
pow. m2
Masa Mg
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

4 624

75,008

0

0,000

0

0,00

1 396
5 059
6 356

23,732
62,093
86,093

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00
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cd. tabeli nr 3
Rodzaj azbestu
Lp.

Miejscowo

11 Golica
12 Jarzyce
13

pa
wieszy ska

14

ok cin

yty faliste
pow. m2
Masa Mg
4 176
58,212
3 618
53,334

yty p askie
pow. m2
Masa Mg
0
0,00
0
0,00

yty p askie (PW3A)
pow. m2
Masa Mg
0
0,00
0
0,00

2 166
200
11 978
1 850
3 596
8 402
5 554

38,862
4,400
203,626
32,300
51,532
141,610
77,246

0
0
0
0
252
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
4,284
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 358

104,826

0

0,00

0

0,00

842

14,314

0

0,00

0

0,00

22 Sieranie

4 743

63,747

0

0,00

0

0,00

23 Strzek cino
24
wieszyno

2 104

38,082

0

0,00

0

0,00

11 132

183,758

0

0,00

0

0,00

540

7,320

0

0,00

0

0,00

5 212

93,704

120

1,440

0

0,00

9 819
112 108

137,330
1 725,803

0
372

0,00
5,724

0
0,000

0,00
0,000

15 Konikowo
16 Krokowo
17 Kurozw cz
18 Mierzym
19 Niedalino
20 Niek onice
21 Olszak

25
26

gorki
oki

27 Zegrze Pomorskie
28 Razem
Rodzaj wyrobu

m2

Mg

yty faliste
28

112 108

1 725,803

372

5,724

0
112 480

0,000
1 731,527

yty p askie
29
yty p askie
30 (PW3A)
31 OGÓ EM

ród o: opracowanie w asne

Podczas inwentaryzacji by a dokonywana ocena stanu i mo liwo ci bezpiecznego
ytkowania wyrobów zawieraj cych azbest zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71 poz. 649)
[16] i Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U. Nr 162 poz.
1089). Na podstawie dokonanej oceny ustalono cztery terminy w jakich powinno
dokona si usuni cia wyrobów zawieraj cych azbest:
Do ko ca roku 2013 powinny zosta unieszkodliwione wszystkie p yty, które
zosta y zdemontowane i le
na terenie dzia ki oraz zdemontowane
i przekazana do unieszkodliwienia z budynków których stan p yt azbestowocementowych zosta zakwalifikowanych do pierwszego stopnia pilno ci.
W tabeli nr 1 przedstawiono le cy na terenie posesji odpad niebezpieczny (luz)
- zidentyfikowano 13 lokalizacjach o cznej masie 19,580 ton.
Do ko ca roku 2018 – pokrycia dachowe - przewidywana powierzchnia do
unieszkodliwienia to 7 132 m2 o cznej masie 108,525 ton.
Do ko ca roku 2028 – pokrycia dachowe, przewidywana powierzchnia do
unieszkodliwienia to 59 371 m2 o cznej masie 890,015 ton.
Do ko ca roku 2032 – przewidywana powierzchnia do unieszkodliwienia to
43 496 m2 o cznej masie 684,978 ton.
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W tabeli nr 4 przedstawiono zbiorcze zestawienie wg przewidywanego terminu
usuni cia wyrobów zawieraj cych azbest.
Finansowe aspekty zwi zane z unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych
omówiono w punkcie 9, a harmonogram dzia
w punkcie 10 niniejszego
opracowania.
Tabela 4. Zbiorcze zestawienie wg przewidywanego terminu usuni cia wyrobów
zawieraj cych azbest
Przewidywany rok unieszkodliwienia
Lp.

Miejscowo

1 Bagno
2 Bardzlino
3 Bia a K pa
4 Brze niki
5 Cha upy
6 Ch opska K pa
7 Czaple
Czersk
8
Koszali ski
9 Dunowo
10 Giezkowo
11 Golica
12 Jarzyce

do 2013
pow. m2 Masa Mg
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
4,250
0,00
0,000
0,510
0,00
0,680
0,00

do 2018
pow. m2 Masa Mg
90
1,530
430
6,530
0
0,000
0
0,000
216
3,655
30
0,510

do 2028
pow. m2 Masa Mg
600
10,200
1 436
19,432
120
2,040
470
7,990
2 000
34,000
70
1,190

do 2032
pow. m2
Masa Mg
1 620
27,540
810
12,270
280
4,760
0
0,000
1 711
29,087
500
8,500

0,00

0,000

60

1,020

964

12,788

3 600

61,200

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,000
0,000
0,340
0,000
0,000

0
1 154
320
236
0

0,000
14,194
4,540
3,412
0,000

352
3 254
5 016
2 720
1 146

5,984
40,738
67,833
37,660
14,910

1 044
651
1 020
1 220
2 472

17,748
7,161
13,380
17,140
38,424

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,040
0,000
0,000
0,850

196
0
961
60

3,332
0,000
16,337
1,020

1 710
200
6 717
290

29,070
4,400
114,189
4,930

260
0
4 300
1 500

4,420
0,000
73,100
25,500

0,000
0,000
0,000

380
130
642

6,460
2,210
8,574

2 958
2 792
3 712

43,746
46,240
50,012

510
5 480
1 200

5,610
93,160
18,660

0,00

0,000

614

8,338

5 044

65,228

2 700

31,260

0,00

0,000

90

1,530

752

12,784

0

0,000

22 Sieranie

0,00

0,000

129

2,139

2 107

27,599

2 507

34,009

23 Strzek cino
24
wieszyno

0,00

2,890

128

1,600

852

14,484

1 124

19,108

0,00

2,920

601

9,551

5 781

90,537

4 750

80,750

13

pa
wieszy ska

14

ok cin

15 Konikowo
16 Krokowo
17 Kurozw cz
18 Mierzym
19 Niedalino
20 Niek onice
21 Olszak

25
26

gorki
oki

27 Zegrze Pomorskie
28 Razem

0,00

0,000

144

2,448

396

4,872

0

0,000

0,00

5,100

162

2,754

3 140

52,780

2 030

34,510

0,00
0,000

0,000
19,580

794
7 567

11,626
113,310

6 362
60 961

91,815
907,451

2 663
43 952

33,889
691,186

OGÓ EM

m2

Ilo wyrobów azbestowych przewidzianych do unieszkodliwienia do roku 2013 (p yty ju
28
zdemontowane i zgromadzone na terenie posesji)

Mg
0

19,580

29 Ilo

wyrobów azbestowych przewidzianych do unieszkodliwienia do roku 2018

7 567

113,310

30 Ilo

wyrobów azbestowych przewidzianych do unieszkodliwienia do roku 2028

60 961

907,451

31 Ilo

wyrobów azbestowych przewidzianych do unieszkodliwienia do roku 2032

43 952

691,186

112 480

1 731,527

32

Razem

ród o: opracowanie w asne
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Szczegó owy wykaz w cicieli, zarz dców lub u ytkowników obiektów
budowlanych, w których wyst puj
elementy zawieraj ce azbest jest
przedstawiony w za czniku nr 1.
W poni szej tabeli przedstawiono wyst powanie wyrobów zawieraj cych azbest wg
form w asno ci.
Tabela 5. Zestawienie zbiorcze wyst powania azbestu wg form w asno ci

Lp.
1
2
3
4
5
6

6.3.

Forma w asno ci
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Jedn. Sam. Terytorialnego
Skarb Pa stwa z tego:
Lasy Pa stwowe
PKP
Razem

Ilo

budynków
783
9
13
3
1
0
809

Powierzchnia
[m2]
103 922
3 894
4 308
306
50
0
112 480

Masa [Mg]
1 607,662
45,237
73,236
4,542
0,850
0
1 731,527

Azbest usuni ty z terenu gminy w latach poprzednich

Na terenie Gminy wieszyno nie prowadzono w latach 2007 – 2012 dzia
, których
celem by oby, w sposób planowy i zorganizowany, przeprowadzenie dzia
zwi zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest.
Mieszka cy gminy usuwali azbest znajduj cy si w wi kszo ci wypadków na
dachach, podczas przeprowadzanych remontów budynków. Ilo ci i rodzaje
zdemontowanych pokry dachowych zawieraj cych azbest nie by y nigdzie
ewidencjonowane. Nieznana jest ilo , tona i miejsce unieszkodliwiania usuni tych
yt azbestowo-cementowych.
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7.

Program dzia
azbestowych

zmierzaj cy do usuni cia wyrobów

Strategia usuwania wyrobów zawieraj cych azbest i unieszkodliwiania odpadów
azbestowych.
Strategia usuwania wyrobów zawieraj cych azbest i unieszkodliwiania odpadów
azbestowych z obszaru Gminy wieszyno zosta a oparta na nast puj cych
kierunkach dzia
.
1. Inwentaryzacja
Rozpoznanie ilo ci, rodzaju i stanu wyrobów azbestowych na terenie Gminy
wieszyno.
2. Baza danych
Opracowanie i wprowadzenie do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach
i odpadach zawieraj cych azbest (WBDA), a dotycz cych lokalizacji, ilo ci,
rodzaju wyst puj cych wyrobów oraz stanu wyrobów zawieraj cych azbest,
na podstawie informacji zebranych podczas inwentaryzacji zgodnie
z rozporz dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania
i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest [16].
4. Aktualizacja bazy danych
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej
z dnia 23 pa dziernika 2003 r. w sprawie wymaga w zakresie wykorzystania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub
urz dze , w których by lub jest wykorzystywany azbest [15], wykorzystywanie
azbestu lub wyrobów zawieraj cych azbest dopuszcza si w u ytkowanych
instalacjach lub urz dzeniach nie d ej ni do dnia 31 grudnia 2032 r. Zgodnie
z § 6 i 7 tego rozporz dzenia w ciciel, zarz dca lub u ytkownik instalacji
(wyrobów) zawieraj cych azbest powinien je oznakowa , zaznaczy
w planach sytuacyjnych miejsca wyst powania tych wyrobów oraz corocznie
przedk ada
informacj
do 31 stycznia ka dego roku odpowiednio
marsza kowi, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Nale y opracowa i wdro
metod aktualizacji danych dotycz cych
lokalizacji, ilo ci i stanu wyrobów zawieraj cych azbest na terenie Gminy
wieszyno.
5. Przep yw informacji
Na wójcie ci y obowi zek przedk adania marsza kowi informacji o rodzaju,
ilo ci i miejscach wyst powania azbestu. Informacje te przedk adane s raz na
rok, do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, wg okre lonego wzoru,
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie
sposobu przedk adania marsza kom informacji o rodzaju, ilo ci i miejscach
wyst powania substancji stwarzaj cych szczególne zagro enie dla rodowiska
[24].
6. Monitoring usuwania odpadów azbestowych
Zaktywizowanie dzia
dyspozycyjno - kontrolnych nadzoru usuwania azbestu
z terenu Gminy wieszyno oraz usprawnienie monitoringu bezpiecznego
usuwania wyrobów zawieraj cych azbest i sk adowania odpadów
azbestowych.
7. Edukacja ekologiczna
Zwi kszenie wiadomo ci ekologicznej mieszka ców Gminy wieszyno poprzez
organizacj kampanii informacyjnej na temat szkodliwo ci azbestu i jego
wyrobów dla zdrowia i ycia, a tak e o bezpiecznym u ytkowaniu, usuwaniu
wyrobów zawieraj cych azbest i post powaniu z tymi wyrobami.
8. Monitoring realizacji Programu
Wdro enie monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobów zawieraj cych
azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych.
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9. Usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest
Bezpieczne usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest z terenu Gminy wieszyno
zgodnie z przepisami prawa i unieszkodliwianie odpadów azbestowych
w sposób bezpieczny dla ludzi i rodowiska.

8.

Beneficjenci programu

Program obejmuje obiekty b
ce w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek samorz du terytorialnego, Skarbu Pa stwa, Lasów Pa stwowych i PKP.

9.

Harmonogram realizacji zadania

Odpady zawieraj ce azbest nale
do odpadów niebezpiecznych, dlatego
powinny by obj te „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych
azbest ...”. Wyroby zawieraj ce azbest stanowi zagro enie w momencie, gdy s
w z ym stanie technicznym oraz gdy nie s odpowiednio zabezpieczone. W takim
przypadku zagro enie pojawia si , gdy zaistniej warunki stwarzaj ce mo liwo ci
uwalniania si w ókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi
najcz ciej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce
mechanicznej ( amanie, kruszenie, ci cie i ka da inna obróbka), jak równie
wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem si
materia u oraz pod wp ywem oddzia ywania czynników atmosferycznych.
Ustalaj c poszczególne zadania, maj ce na celu eliminacj
wyrobów
azbestowych z terenu Gminy wieszyno dodatkowo nale y zwróci uwag na
wiadomo ekologiczn mieszka ców.
Najskuteczniejszym sposobem motywacji do przyst pienia do usuwania wyrobów
zawieraj cych azbest przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne jest
uruchomienie dop at do kosztów ich usuwania oraz unieszkodliwiania. Dodatkowo
dobrym rozwi zaniem jest nawi zanie wspó pracy z lokalnymi mediami, w celu
pobudzenia
wiadomo ci ekologicznej mieszka ców. Oprócz wspó pracy
z mediami, dobrym rozwi zaniem jest równie wspó praca z samorz dami wy szego
szczebla w zakresie zada wynikaj cych z „Programu usuwania azbestu ...”.
Usuwanie azbestu z terenu Gminy wieszyno b dzie procesem wieloletnim. Zak ada
si , e realizacja tego procesu b dzie trwa a oko o 20 lat. Bardzo wa ne jest, aby
ca y proces by dok adnie zaplanowany oraz przeprowadzony ze szczególnym
zachowaniem zasad bezpiecze stwa i higieny pracy.
Poni ej w Tabeli nr 6 przedstawiono zadania do realizacji zwi zane z likwidacj
wyrobów zawieraj cych azbest na terenie Gminy wieszyno.
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Lp.
1

2.

Tabela 6. Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu…”
20162029 Nazwa zadania
2012
2013
2014
2015
2028

3.

Monitoring realizacji Programu

4.

Prowadzenie sprawozdawczo ci
danych o obiektach
zawieraj cych azbest oraz ilo ci
i miejscach likwidowania
odpadów zawieraj cych azbest
Coroczne opracowywanie
harmonogramu planowanych
prac zwi zanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem odpadów
azbestowych w celu
opracowania planu wydatków
(we wspó pracy ze Starostwem
Powiatowym)
Aktualizacja „Programu
usuwania azbestu….” z terenu
Gminy
Coroczna aktualizacja bazy
danych o obiektach
zawieraj cych azbest oraz o
ilo ci i miejscach zlikwidowania
wyrobów zawieraj cych azbest
na terenie Gminy wieszyno
Dzia alno informacyjna i
edukacyjna NT. bezpiecznego
post powania z wyrobami
zawieraj cymi azbest oraz
metodami unieszkodliwiania i
szkodliwo ci azbestu
Usuwanie wyrobów
zawieraj cych azbest i ich
unieszkodliwienie:
coroczne opracowywanie
harmonogramu usuwania
wyrobów zawieraj cych
azbest,
prowadzenie rejestru wniosków
o dofinansowanie demonta u i
odbioru odpadów
zawieraj cych azbest,
og aszanie i przeprowadzanie
przetargów na wykonawstwo
prac zwi zanych z usuwaniem
azbestu (wy onienie
wykonawcy zadania,
zawieranie umów),
demonta , transport i
utylizacja odpadów
zawieraj cych azbest
Monitoring usuwania i
prawid owego post powania z
wyrobami zawieraj cymi azbest

5.

6.
7.

8.

9.

10.

2032

Utworzenie bazy danych o
lokalizacji, ilo ci i stanie wyrobów
zawieraj cych azbest na terenie
Gminy wieszyno
Opracowanie „Programu
usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj cych azbest z terenu
Gminy wieszyno
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10.

Finansowe aspekty realizacji programu

Koszty zwi zane z usuni ciem wyrobów zawieraj cych azbest z terenu Gminy
wieszyno wi
si g ównie z kosztami poniesionymi na demonta , transport oraz
unieszkodliwienie metod D5 (sk adowanie).
Koszty zwi zane z usuni ciem wyrobów zawieraj cych azbest oszacowano na
podstawie u rednionych cen jakie by y proponowane w przetargach og aszanych
przez powiaty i gminy na usuwanie azbestu w roku 2011 i 2012.
W poni szym rozdziale przedstawiono szacunkowe koszty usuni cia wyrobów
zawieraj cych azbest z terenu Gminy wieszyno z podzia em na pi
okresów:
rok 2013 , rok 2014, do 2018 r., do 2028 r., do 2032 r.
Wyroby zawieraj ce azbest wyst puj w dwóch postaciach: jako wyroby które
nale y zdemontowa i nast pnie unieszkodliwi lub jako odpad który zosta ju
zdemontowany i w postaci gruzu lub p yt jest sk adowany na terenie nieruchomo ci
(w zestawieniach szczegó owych wyst puje pod okre leniem „luz”). Na terenie
Gminy wieszyno zidentyfikowano 6 miejsc, w których z ony jest azbest w postaci
odpadu niebezpiecznego (wszystkie miejsca sk adowania to p yty cementowoazbestowe, faliste).
Na podstawie danych pochodz cych z rozstrzygni tych w latach 2011-2012
przetargów og aszanych przez powiaty i gminy z ró nych regionów Polski wynika,
e ca kowity koszt dla:
1. demonta u, spakowania transportu i unieszkodliwiania kszta towa si na
poziomie od 900,00 do 1300,00 PLN za jedn ton pokrycia dachowego lub
elewacyjnego, a
2. koszt spakowania, transportu i unieszkodliwiania znajduj cych si na ziemi p yt
kszta towa si od 600,00 do 900,00 PLN za jedn ton odpadu.
Do oblicze przyj to parametr wagi jako najbardziej oddaj cy skal problemu.
Przyj to do obliczenia kosztów nast puj ce za enia:
1. spakowanie, transport i utylizacja 1 tony luzu – 900,00 PLN,
2. demonta , spakowanie, transport i utylizacja 1 tony pokrycia dachowego –
1.300,00 PLN (max. koszt wg danych z 2011 r. – rozstrzygni te przetargi)
Maksymalna wielko
kosztów, które nale y przewidzie na usuni cie wyrobów
zawieraj cych azbest przy za eniu, e ka dego roku b dzie podlega o usuni ciu
100% zidentyfikowanych wyrobów przedstawia si nast puj co:
Tabela 7. Koszty usuni cia wyrobów zawieraj cych azbest w latach
Lp.

Lata

Koszt
jednostkowy

Ilo ton do
unieszkodliwienia

PLN/1 Mg

Mg

luz

1.

900
2013

Warto

w PLN

19,580

17 622,00

2.

demonta
pokrycia

10,000

13 000,00

3.
4.
5.
6.
7.

1 300
1300
1300
1300
1300

29,580
20,000
340,000
950,000
391,947

30 622,00
26 000,00
442 000,00
1 235 000,00
509 531,10

Ogó em 2013- 2032

1 703,098

2 243 153,10

8.

Razem 2013
2014
2015 – 2018
2019 - 2028
2029 - 2032

ród o: opracowanie w asne
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Szacuje si , e dla zrealizowania programu usuni cia wyrobów zawieraj cych
azbest w okresie do roku 2032, nale y przewidzie kwoty w nast puj cych
wysoko ciach:
Rok 2013
Rok 2014

30 622,00 PLN
26 000,00 PLN

W latach 2015 do 2018 nale y przeznaczy ok. 442.000,00 PLN, w latach 2019 do
2028 nale y przeznaczy 1.235.000,00 PLN , a w latach 2029 do 2032 powinno si
zabezpieczy w bud ecie ok. 509.531,10 PLN.
Szacunki te mog ulec zmianie w zale no ci od zmian, które na obecnym etapie s
nie do przewidzenia (np. stawki VAT, koszty paliwa, koszty unieszkodliwienia na
sk adowiskach itp.) oraz ilo ci mieszka ców mog cych pozwoli
sobie na
przeprowadzenie wymiany pokrycia dachowego. Nale y pami ta , e koszty
zwi zane z demonta em, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawieraj cych
azbest stanowi do 25% ca ci kosztów nowego pokrycia dachowego.
W tabeli nr 7 przedstawiono przewidywane koszty zwi zane z usuni ciem azbestu w
rozbiciu na koszty demonta u, koszty zbierania, koszty transportu i unieszkodliwiania.
Tabela 8. Koszty usuni cia wyrobów zawieraj cych azbest w rozbiciu na rodzaje
robót dla lat 2013 i 2014
Zakres rzeczowy
Lp.

Rodzaj robót

Jedn.
Miary

ilo

Koszt
ca kowity w
PLN

Rok 2013

1.

Demonta materia ów zawieraj cych
azbest (760 PLN/1Mg)

Mg

10,000

7 600,00

2.

Zbieranie materia ów zawieraj cych
azbest (500 PLN/1Mg)

Mg

19,580

9 790,00

3.

Transport materia ów zawieraj cych
azbest (3,85PLN/1km)

km

364

1 400,00

4.

Unieszkodliwianie materia ów
zawieraj cych azbest

Mg

29,580

11 832,00

(400 PLN/1Mg)

-

Razem 2013

30 622,00

-

Rok 2014

1.

Demonta materia ów zawieraj cych
azbest

Mg

20,000

15 200,00

(760 PLN/1Mg)

2.

Zbieranie materia ów zawieraj cych
azbest

Mg

0,000

0,00

3.

Transport materia ów zawieraj cych
azbest (3,85 PLN/km)

km

727

2 800,00

4.

Unieszkodliwianie materia ów
zawieraj cych azbest (400 PLN/1Mg)

Mg

20,000

8 000,00

Razem 2014
ród o: Opracowanie w asne
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26 000,00
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11.

Harmonogram rzeczowy realizacji zadania

Opracowany harmonogram czasowo - finansowy wdro enia „Programu usuwania
..." na obszarze Gminy wieszyno uwzgl dnia zarówno planowane przedsi wzi cia
zwi zane z usuni ciem wyrobów zawieraj cych azbest z analizowanego obszaru,
jak równie szacunkowe koszty zwi zane z realizacj , ca ego „Programu...”.
Dodatkowo wskazuje on jednostki odpowiedzialne za wdra anie poszczególnych
zada
okre lonych w niniejszym opracowaniu. Okres usuni cia wyrobów
azbestowych zosta podzielony na podokresy: 2012 - 2018, 2019 - 2028 i 2029 -2032.
W celu okre lenia kosztów wdro enia „Programu...” dokonano analizy kosztów
z tytu u usuwania wyrobów zawieraj cych azbest, transportu i unieszkodliwiania
tych wyrobów.
Tabela 9. Harmonogram czasowo-finansowy wdra ania „Programu…”
w tys. PLN

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa zadania

Utworzenie bazy danych o
lokalizacji, ilo ci i stanie
wyrobów
zawieraj cych azbest na
terenie Gminy
Przeprowadzenie
szczegó owej inwentaryzacji
okre laj cej ilo ci, miejsca
wyst powania oraz stan
techniczny wyrobów
zawieraj cych azbest
Opracowanie „Programu
Usuwania Azbestu i
wyrobów zawieraj cych
azbest z terenu Gminy
Monitoring realizacji
Programu Gmina
Sprawozdawczo danych
o obiektach zawieraj cych
azbest oraz o ilo ci i miejscu
likwidowania odpadów
zawieraj cych azbest
Coroczne opracowywanie i
przekazywanie do Starostwa
Powiatowego
harmonogramu czasowofinansowego
planowanych prac
usuwania i
unieszkodliwiania
odpadów azbestowych z
terenu Gminy

Jednostka
odpowiedzialna

Rodzaj
zadania

Szacunkowy
koszt
wdro enia
zadania

2012 2018

2019 2028

2029 2032

0,0

0,0

0,0

10,4

0,0

0,0

5,2

0,0

0,0

Gmina
wieszyno

asne

Gmina
wieszyno

Gmina
we
wspó pr
acy z
mieszka
cami

Gmina
wieszyno

asne

Gmina
wieszyno,
Urz d
Marsza ko
wski

Wspólne

0,0

0,0

0,0

0,0

Gmina
wieszyno

asne

0,0

0,0

0,0

0,0

Gmina
wieszyno

asne

0,0

0,0

0,0

0,0

15,6
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cd. Tabeli nr 9

Lp.

7.

8.

9.

10.

Nazwa zadania

Aktualizacja Programu
Usuwania Azbestu i wyrobów
zawieraj cych azbest z
terenu Gminy
Coroczna aktualizacja bazy
danych o obiektach
zawieraj cych azbest oraz
o ilo ci i miejscu
zlikwidowania wyrobów
azbestowych na terenie
Gminy
Dzia alno informacyjna i
edukacyjna nt.
bezpiecznego post powania
z wyrobami zawieraj cymi
azbest oraz sposobów
unieszkodliwiania i
szkodliwo ci azbestu:
przygotowanie ulotek
informacyjnych o
szkodliwo ci azbestu oraz
o obowi zkach
zwi zanych z
konieczno ci jego
usuwania,
przygotowanie sta ej
informacji zwi zanej z
tematyk azbestu na
stronie internetowej
gminy,
okresowe publikacje
w prasie lokalnej
dotycz ce azbestu.
Usuwanie wyrobów
zawieraj cych azbest i ich
unieszkodliwienie:
coroczne
opracowywanie
harmonogramu usuwania
wyrobów zawieraj cych
azbest,
prowadzenie rejestru
wniosków o
dofinansowanie odbioru
odpadów zawieraj cych
azbest i ich realizacja,
pozyskiwanie funduszy na
realizacj Programu,
og aszanie i
przeprowadzanie
przetargów na
wykonawstwo prac
zwi zanych z usuwaniem
azbestu (wy onienie
wykonawcy zadania,
zawieranie umów),
demonta , transport i
utylizacja odpadów
zawieraj cych azbest.

w tys. PLN

Rodzaj
zadania

Szacunkowy
koszt
wdro enia
zadania
tys. PLN

Gmina
wieszyno

asne

Gmina
wieszyno

Gmina
wieszyno

Jednostka
odpowiedzialna

Gmina
wieszyno,
oraz
wybrana
w drodze
przetargu
firma
posiadaca
uprawnienia;
ciciele
posesji

2012 2018

2019 2028

2029 2032

9,0

3,0

3,0

3,0

asne

0,0

0,0

0,0

0,0

asne

10,0

5,0

3,0

2,0

2243,1

498,6

1235,0

509,5

wspólne
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cd. Tabeli nr 9

Lp.

11.

12.

13.

14.

Nazwa zadania

Coroczne przekazywanie
marsza kowi informacji o
rodzaju, ilo ci i miejscach
wyst powania azbestu
otrzymywanych od osób
fizycznych
Przedk adanie przez Wójta
Gminy Radzie Gminy
rocznego sprawozdania
rzeczowo-finansowego z
realizacji
zada Programu oraz
przyj cie przez Rad Gminy
sprawozdania i
harmonogramu rzeczowofinansowego na
rok nast pny
Monitoring usuwania i
prawid owego
post powania z wyrobami
zawieraj cymi azbest

w tys. PLN

Rodzaj
zadania

Szacunkowy
koszt
wdro enia
zadania
tys. PLN

Gmina
wieszyno

asne

Gmina
wieszyno

asne

Jednostka
odpowiedzialna

2012 2018

2019 2028

2029 2032

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gmina
Powiatowy
Inspektor
Nadzoru
Budowlanego,
PIP,
WFO IGW

wspólne

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

2.277,7

522,2

1241,0

514,5

Razem

ród o: Opracowanie w asne

Ca kowite, szacowane koszty zwi zane z realizacj „Programu usuwania azbestu…
wynios 2.277,7 tys. PLN – wg cen obowi zuj cych w 2012 r.

12.

Potencjalne ród a finansowania

12.1. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawieraj cymi azbest jest jednym z celów
w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej (NFO iGW) w Warszawie pod nazw
„Gospodarowanie
odpadami innymi ni komunalne, Cz
II – Usuwanie wyrobów zawieraj cych
azbest na lata 2011-2013”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFO iGW)
realizuj c w/w Program udziela dotacji jednostkom samorz du terytorialnego na
lata 2012, 2013 i 2014.
Kwota dofinansowania przedsi wzi cia wynosi do 100 % kwalifikowanych kosztów
w tym dotacja ze rodków NFO iGW do 50% za ze rodków WFO iGW do 35%
kosztów kwalifikowanych.
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12.1.1. Warunki

dofinansowania udzielonego
z udzia em rodków NFO iGW

przez

WFO iGW

1. Przedsi wzi cie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której zosta a
przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawieraj cych azbest.
2. Przedsi wzi cie zlokalizowane jest na terenie gminy posiadaj cej program
usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest i jest z nim zgodne.
3. Przy okre laniu intensywno ci dofinansowania uwzgl dnia si
przepisy
dotycz ce dopuszczalno ci pomocy publicznej.
4. Dofinansowana jednostka samorz du terytorialnego jako beneficjent ko cowy
jest podmiotem udzielaj cym pomocy publicznej ostatecznemu odbiorcy,
zobowi zanym do zapewnienia zgodno ci pomocy z zasadami jej udzielania
oraz realizacji innych obowi zków udzielaj cego pomocy.

12.1.2. Beneficjenci
Beneficjentem ko cowym Programu s jednostki samorz du terytorialnego.

12.1.3. Rodzaje przedsi wzi
Przedsi wzi cia w zakresie demonta u, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania
lub zabezpieczenia odpadów zawieraj cych azbest, zgodnie z gminnymi
programami usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest.

12.1.4. Szczegó owe kryteria wyboru przedsi wzi
1. Przy wyborze przedsi wzi
stosuje si
z uwzgl dnieniem Programu NFO iGW.

kryteria obowi zuj ce w WFO iGW

2. WFO iGW udzielaj c dotacji z udzia em rodków udost pnionych przez
NFO iGW uwzgl dnia efektywno
kosztow oraz stopie pilno ci usuni cia
i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawieraj cych azbest.

12.1.5. Koszty kwalifikowane
Kosztami kwalifikowanymi s koszty niezb dne do osi gni cia efektu ekologicznego
i obejmuj wy cznie koszty demonta u, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub
zabezpieczenia odpadów zawieraj cych azbest.

12.1.6. Procedura rozpatrywania wniosków
1. Termin naboru wniosków na kolejne lata: 30 listopada 2012 r.- na realizacj
Programu w roku 2013 oraz 30 listopada 2013 r. – na realizacj Programu w roku
2014.
3. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami nale y sk ada w terminach
okre lonych w Regulaminie Programu w siedzibie biura WFO iGW.
4. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosek kierowany jest do
rozpatrzenia na posiedzenie Zarz du, który podejmuje uchwa o:
4.1. wyborze przedsi wzi cia do dofinansowania i zatwierdzenia wniosku,
4.2. wyborze przedsi wzi cia do dofinansowania i skierowaniu do Rady
Nadzorczej, w celu zatwierdzenia wniosku,
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4.3. zapewnieniu rodków na wnioskowane przedsi wzi cie
wnioskodawcy w przypadku braku wykonawcy zadania),

(na pro

4.4. odmowie wyboru przedsi wzi cia do dofinansowania.
5. Po wyczerpaniu rodków mo liwe jest dofinansowanie w/w przedsi wzi
ze
rodków WFO iGW w formie po yczki na zasadach obowi zuj cych
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

12.1.7. Procedura udzielenia dotacji
1. Udzielenie dotacji nast puje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej
z beneficjentem realizuj cym przedsi wzi cie w ramach Programu, po
rozpatrzeniu wniosku z onego do WFO iGW na obowi zuj cym wzorze (W11).
2. Rozliczenia finansowe zrealizowanego zakresu zadania dokonywane b
w terminach kwartalnych po przed eniu przez beneficjenta: zbiorczego
zestawienia faktur wraz z ich kserokopiami oraz zestawienia kart przekazania
odpadów lub dokumentów potwierdzaj cych przekazanie odpadów
zawieraj cych azbest do unieszkodliwienia wraz z ich kserokopiami. Wyp ata
rodków nast pi do 30 dni od z enia dokumentacji rozliczeniowej.
3. Pe ne rozliczenie zadania wraz z zestawieniem faktur i rachunków beneficjent
przed y w terminie do dnia 15 listopada ka dego roku.

12.2. Inne ród a finansowania
Do województwa zachodniopomorskiego w latach 2007 – 2013 skierowane zostan
rodki unijne na dzia ania zwi zane mi dzy innymi z ochron rodowiska. W okresie
tym ma trafi
do województwa zachodniopomorskiego 1.346,91 mln euro
w ramach obj tych Strategi Rozwoju Kraju w tym oko o 83% tej kwoty b dzie
pochodzi o z dofinansowania unijnego. Podzia rodków z dofinansowania unijnego
odbywa si na podstawie programów. Do g ównych z nich nale : Regionalny
Program Operacyjny Województwa zachodniopomorskiego z bud etem 0,67 mld
euro; Programy Operacyjne takie jak „Infrastruktura rodowisko” „Kapita ludzki”,
Innowacyjna Gospodarka” oraz innych programów np. ”Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” czy te Europejskich Programów
Wspó pracy Terytorialnej.
rodki te skierowane s
jednak e do projektów, których skala wielokrotnie
przekracza koszty zwi zane z dofinansowaniem programu usuwania azbestu
w pojedynczej gminie. Nawet po czenie kilku gmin w ramach zwi zku
mi dzygminnego lub wszystkich gmin pojedynczego powiatu nie gwarantuje
uzyskania skali wymaganych minimalnych wielko ci rodków, które mog yby by
brane przy staraniu si
o dofinansowanie w ramach przedstawionych
„Programów…”.
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13.

Wp yw wdro enia programu na rodowisko

Projekt „Programu usuwania azbestu dla Gminy wieszyno wraz z inwentaryzacj ”
pozwoli okre li
zakres wyst powania wyrobów zawieraj cych azbest ze
szczególnym
uwzgl dnieniem
budynków
mieszkalnych.
Przeprowadzona
inwentaryzacja z natury okre la obszary geograficzne (wsie) o najwi kszym
ilo ciowym
wyst powaniu wyrobów zawieraj cych azbest, ich rodzaju oraz
przedstawia ocen stanu wyrobów azbestowych (w wi kszo ci przypadków s to
yty faliste lub p askie, azbestowo-cementowe zastosowane jako pokrycia
dachowe budynków i tylko w nielicznych przypadkach p yt s zastosowane jako
ciany zewn trzne budynków gospodarczych), a tym samym okre la stopie
pilno ci ich usuni cia i unieszkodliwienia.
Na terenie Gminy
wieszyno zidentyfikowano wyst powanie wyrobów
zawieraj cych azbest na 809 obiektach z czego prawie 56 % to wyroby azbestowe
zastosowane jako pokrycie dachowe budynków mieszkalnych.
czna ilo

112 108

zidentyfikowanych wyrobów zawieraj cych azbest to przesz o
m2 o szacunkowej masie 1

731,527 ton

cznie z luzem).

Potencjalnymi skutkami braku wdro enia programu usuwania wyrobów
zawieraj cych azbest mo e by :
Zwi kszenie ilo ci odpadów sk adowanych nielegalnie czy w sposób
nieprawid owy,
Wzmo ona emisja w ókien azbestowych na skutek nieodpowiedniego
demonta u,
Brak wyeliminowania wyrobów zawieraj cych azbest w okresie prawnie do
tego przewidzianym,
Wzrost ilo ci „dzikich wysypisk” na których sk adowane b
odpady
niebezpieczne,
Niew ciwe post powanie z odpadami niebezpiecznymi przez mieszka ców
co mo e prowadzi do pogorszenia zdrowia,
Brak realizacji zapisów „Programu usuwania azbestu dla Gminy wieszyno”
prowadzi
b dzie do pogorszenia niektórych elementów rodowiska, co
negatywnie wp ywa b dzie na zdrowie mieszka ców Gminy wieszyno. Wp yw
braku realizacji „Programu usuwania azbestu dla Gminy wieszyno” objawia si
dzie:
Wzrostem emisji zanieczyszcze do powietrza,
Wzrostem zanieczyszcze gleby,
Dewastacj siedlisk naturalnych,
Dewastacj walorów krajobrazowych i turystycznych gminy,
Wzrostem zagro enia dla zdrowia ludzi.
Za przedsi wzi cia o potencjalnym oddzia ywaniu na rodowisko przewidziane do
realizacji w„Programie usuwania azbestu dla Gminy wieszyno” w okresie
2012 – 2032 mo na uzna dzia ania zwi zane z:
Demonta em wyrobów zawieraj cych azbest,
Transportem odpadów niebezpiecznych z miejsca ich wytworzenia
(demonta u) do miejsca ich utylizacji,
Utylizacj odpadów niebezpiecznych poprzez sk adowanie na uprawnionych
do tego sk adowiskach.
Powy sze dzia ania mog negatywnie wp ywa na ochron jako ci powietrza
w przypadku nieodpowiedniego demonta u, transportu i unieszkodliwiania (wzrost
zapylenia czy emisji w ókien azbestowych do powietrza) równie na etapie
likwidacji nielegalnych sk adowisk.
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Pozytywne aspekty wprowadzenia programu
Poprzez przeprowadzon
inwentaryzacj
wyrobów zawieraj cych azbest
gmina uzyska wiedz o ilo ci, rodzaju, i lokalizacji wyrobów zawieraj cych
azbest znajduj cych si na terenie gminy,
Przeprowadzona ocena stanu wyrobów zawieraj cych azbest pozwoli ustali
okresy i ilo ci odpadów niebezpiecznych, które powinny zosta poddane
unieszkodliwieniu,
Pozyskana wiedza o ilo ci i lokalizacji wyrobów azbestowych powinna
wyeliminowa nieodpowiednie post powanie z nimi przez mieszka ców,
a zw aszcza:
o
Przeprowadzanie demonta u przez uprawnione firmy, co powinno
ograniczy emisj w ókien do atmosfery podczas prowadzonych prac
i podczas transportu do miejsc unieszkodliwiania (poprzez odpowiednie
zabezpieczenie odpadów do transportu),
o
Przekazywanie odpadów do unieszkodliwienia na uprawnionych
sk adowiskach - nielegalne sk adowanie odpadów niebezpiecznych
dzie mo na atwo udowodni ,
Wdro enie systemu monitoringu realizacji „Programu…” ograniczy presj na
rodowisko – pozwoli okre li miejsca powstawania odpadów niebezpiecznych
w nadchodz cych latach, co konsekwencji pozwoli na planowanie dzia
(finansowych, logistycznych i organizacyjnych) zwi zanych z demonta em,
transportem i unieszkodliwianiem azbestu,
Usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest z terenu gminy przyczyni si do
poprawy jako ci rodowiska i zmniejszy ryzyko nara enia mieszka ców gminy na
substancje kancerogenne.
Wymienione czynniki b
i zdrowie ludzi.

mia pozytywny wp yw na powietrze, powierzchni ziemi

Negatywne aspekty
Prace zwi zane z demonta em
wyrobów zawieraj cych azbest mog
powodowa przedostawanie si w ókien azbestowych do powietrza. W celu
zminimalizowania skutków prowadzenia prac demonta owych, nale y prace te
powierzy uprawnionym przedsi biorcom (posiadaj cym decyzj Marsza ka na
prowadzenie prac z wyrobami zawieraj cymi azbest). Firmy specjalistyczne potrafi
poprzez stosowane technologie, stosowanie
rodków ochrony osobistej
pracowników i przygotowanie obiektu do demonta u ograniczaj negatywne
skutki oddzia ywania na rodowisko i zdrowie ludzi podczas wykonywania prac.
Wytworzone odpady niebezpieczne nale y przetransportowa z miejsca ich
wytworzenia do miejsca utylizacji. Zwi kszenie ilo ci transportu b dzie na terenie
gminy nieistotne – w pierwszych latach rocznie program przewiduje transport ok. 20
ton odpadów, a w latach 2023 – 2032 ilo przewo onych odpadów ma wzrosn
do ok. 100,0 ton rocznie. Jest to zaledwie kilka transportów w ci gu roku, transporty
te nie zmieni w istotny sposób emisji zanieczyszcze do powietrza oraz nie b
mia y wp ywu na poziom ha asu drogowego.
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Realizacja zada przewidzianych w Programie usuwania azbestu z terenu Gminy
wieszyno wp ynie przede wszystkim na:
Coroczne ograniczenie ilo ci wyrobów zawieraj cych azbest na terenie Gminy
wieszyno,
Usuni cie do roku 2032 wyrobów zawieraj cych azbest z terenu gminy,
Zmniejszy ryzyko nara enia ludno ci na substancje rakotwórcze do których
zaliczane s w ókna azbestowe,
Ograniczy degradacj gleb i krajobrazu,
Dzia ania przyczyni si do poprawy jako ci powietrza atmosferycznego.
Wobec powy szego stwierdza si , i realizacja zada wynikaj cych z „Programu…”
przyczyni si do poprawy stanu rodowiska na obszarze gminy.
Brak realizacji projektowanego dokumentu, przyczyni si do pozostawienia stanu
obecnego, a co za tym idzie wp ynie na pogarszanie stanu rodowiska w przysz ych
latach.

14.

Podsumowanie

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawieraj cymi azbest, jest wa nym
elementem ca ego systemu gospodarki odpadami, a tak e integraln cz ci
planów gospodarki odpadami gmin, powiatów i województw oraz planu
krajowego.
Azbest nale y do surowców charakteryzuj cych si niekorzystnym dzia aniem
zarówno na zdrowie ludzi, jak i na rodowisko naturalne. W zwi zku z tym faktem od
1997 r. zakazano stosowania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest.
Mimo istnienia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach
dzie on elementem struktury wielu obiektów jako materia wbudowany jeszcze
przez kilkana cie lat. Nale y pami ta , e nie jest szkodliwa sama obecno
w budynku materia ów zawieraj cych azbest. Niebezpiecze stwo pojawia si
w wyniku nieprawid owego obchodzenia si z tymi elementami, na skutek czego
mog one sta si niebezpieczne b
c ród em emisji w ókien azbestowych do
powietrza.
Niezb dne jest zastosowanie si w cicieli i zarz dców obiektów budowlanych do
obowi zku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów
zawieraj cych azbest oraz przekazywania w ciwym jednostkom danych o ilo ci,
stanie i miejscu wyst powania azbestu. Istotna jest równie
wiadomo
przedsi biorców wykonuj cych prace zwi zane z usuwaniem wyrobów
zawieraj cych azbest. Wykonywanie tych prac wy cznie przez wyspecjalizowane
i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminowa zagro enie wynikaj ce
z nieprawid owego ich prowadzenia.
Z tego wzgl du jednym z g ównych celów niniejszego programu jest edukacja
i przybli enie szerokim kr gom spo ecze stwa problematyki bezpiecznej
eksploatacji
usuwania
wyrobów
zawieraj cych
azbest.
Rola
Gminy
w problematyce azbestu sprowadza si do koordynacji dzia
zwi zanych
z usuwaniem azbestu i poszerzania wiadomo ci mieszka ców w kwestii zagro
dotycz cych wyrobów azbestowych i sposobów ich eliminowania.
Dla prawid owej realizacji celów Programu usuwania azbestu niezb dna jest
okresowa wymiana informacji pomi dzy starostwem powiatowym i gminami,
dotycz ca stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zada . Dlatego te
przewiduje si wymian ww. informacji w sposób zorganizowany - w ustalonej
formie pisemnej lub elektronicznej (sprawozdawczo okresowa).
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Informacje, jak post powa w trakcie eksploatacji, zabezpieczania lub usuwania
azbestu i materia ów zawieraj cych azbest, jak post powa z wytworzonymi
odpadami a po ich deponowanie na sk adowisku, przedstawione w niniejszym
dokumencie, powinny pomóc w rozpowszechnianiu stosowania dobrych wzorców
bezpiecznego post powania z azbestem i materia ami zawieraj cymi azbest.
Jedynym realnym ród em finansowania programu usuwania azbestu w Gminie
wieszyno w latach 2013 i 2014 jest wyst pienie o dotacj do WFO iGW .
to realne rodki, mo liwe do pozyskania na lata 2013 - 2014 pod warunkiem
enia wniosku w terminie do 30 listopada ka dego roku. W przypadku podj cia
decyzji w sprawie wyst pienia do WFO iGW o dotacj nale y zabezpieczy
w bud ecie Gminy wieszyno rodki, które pokryj przynajmniej 15% kwoty
wnioskowanej dotacji.

Program usuwania wyrobów zawieraj cych azbest z terenu Gminy wieszyno
—————————————————————————————————————————————————————————
- 31 Id: 380316B9-4C8C-4B4B-848F-689BF1E30B78. Podpisany
Strona 32

15.

Spis tabel

Tabela nr 1

Zbiorcze zestawienie wyst powania azbestu z podzia em na
budynki

Tabela nr 2

Zbiorcze zestawienie wg rodzaju wyrobów azbestowych

Tabela nr 3

Zbiorcze zestawienie wyst powania azbestu wg
przewidywanego terminu usuni cia

Tabela nr 4

Zbiorcze zestawienie wg form w asno ci

Tabela nr 5

Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu…”

Tabela nr 6

Koszty usuni cia wyrobów zawieraj cych azbest w latach

Tabela nr 7

Koszty usuni cia wyrobów zawieraj cych azbest w rozbiciu na
rodzaje robót dla lat 2013 i 2014

Tabela nr 8

16.

Harmonogram czasowo-finansowy wdra ania „Programu…”

Materia y ród owe

Wykaz rozporz dze dotycz cych problematyki azbestowej, stan na czerwiec
2012r.
1.
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu
prac wzbronionych m odocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych
z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z pó n. zm.)
2.
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre lenia
rodzajów przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko
oraz szczegó owych uwarunkowa
zwi zanych z kwalifikowaniem
przedsi wzi cia do sporz dzania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko (Dz.
U Nr 257, poz. 2573, z pó n. zm.)
3.
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 14 pa dziernika 2008 r. w sprawie op at
za korzystanie ze rodowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217)
4.
Zarz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materia y budowlane, urz dzenia i elementy
wyposa enia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19,
poz. 231)
5.
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie kryteriów i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz.
1666, z pó n. zm.)
6.
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
okresowych bada lekarskich pracowników zatrudnionych w zak adach,
które stosowa y azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896)
7.
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia
uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawieraj cych
azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z pó n. zm.)
8.
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o dzia aniu
rakotwórczym lub mutagennym w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z
pó n. zm.)
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9.

10.
11.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru
ksi eczki bada profilaktycznych dla osoby, która by a lub jest zatrudniona w
warunkach nara enia zawodowego w zak adach stosuj cych azbest w
procesach technologicznych, sposobu jej wype nienia i aktualizacji (Dz. U. Nr
13, poz. 109)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada i
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr
73, poz. 645, z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 wrze nia 2005 r. w sprawie leków
zwi zanych z chorobami wywo anymi prac przy azbe cie (Dz. U. Nr 189, poz.
1603) 12. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze nia 2005 r. w sprawie
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj i oznakowaniem
(Dz. U. Nr 201, poz. 1674)
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
sprawie najwy szych dopuszczalnych st
i nat
czynników szkodliwych
dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mog by sk adowane w sposób nieselektywny
(Dz. U. Nr 191, poz. 1595)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 23
pa dziernika 2003 r. w sprawie wymaga w zakresie wykorzystywania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urz dze , w których by lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz.
1876 oraz z 2008 r. Nr 200, poz. 1235)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania
i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
ogranicze , zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania
substancji
niebezpiecznych
i
preparatów
niebezpiecznych
oraz
zawieraj cych je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrze nia 2005 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do sk adowania na
sk adowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pa dziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpiecze stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawieraj cych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego u ytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na sk adowiska podziemne
(Dz. U. Nr 163, poz. 1156)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 pa dziernika 2007 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mog
by
skierowane nieselektywnie na
sk adowiskach podziemnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1514)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji mog cych powodowa znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo rodowiska jako ca ci (Dz. U. Nr 122, poz.
1055)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedk adania marsza kowi województwa informacji o wyst powaniu
substancji stwarzaj cych szczególne zagro enie dla rodowiska (Dz. U. Nr 124,
poz. 1033)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
warto ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1,
poz. 12)
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26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu sk adowisk
odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegó owych wymaga dotycz cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkni cia, jakim powinny odpowiada poszczególne typy sk adowisk
odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 320)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
sporz dzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunków, w których uznaje si , e odpady nie s niebezpieczne (Dz. U. Nr
128, poz. 1347)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie
podziemnych sk adowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz.
213)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urz dzeniami (Dz. U. Nr 49,
poz. 356)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy s
cych do sporz dzania i przekazywania
zbiorczych zestawie danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie
rodzajów odpadów, których przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony
(Dz. U. Nr 119, poz. 769)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie
wymaga w zakresie prowadzenia pomiarów wielko ci emisji oraz pomiarów
ilo ci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291)
O wiadczenie Rz dowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wej cia w ycie
zmian do za czników A i B Umowy europejskiej dotycz cej
mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108, poz. 953, z pó n.zm.)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz.
1986)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
wiadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011, z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 wrze nia 2005 r. w sprawie
kursów dokszta caj cych dla kierowców pojazdów przewo cych towary
niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571)
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Wykaz ustaw dotycz cych problematyki azbestowej, stan na stycze 2012 r.
43. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z pó n. zm.)
44. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. O zakazie stosowania wyrobów
zawieraj cych azbest (Dz. U. Z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z pó n. zm.)
45. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pó n. zm.)
46. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Z 2008 r.
Nr 25, Poz. 150, z pó n. zm.)
47. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. Z 2007 r. Nr 39, poz. 251,
z pó n. zm.)
48. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
rodowiska, Ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100,
poz. 1085, z pó n. zm.)
49. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. O substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z pó n. Zm.)
50. Ustawa z dnia 28 pa dziernika 2002 r. O przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z pó n. Zm.)
51. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zu ytym sprz cie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
Dyrektywy Rady EWG
52. Dyrektywa Rady Nr 80/1107/EWG z dnia 27 listopada 1980 r. w sprawie
ochrony osób nara onych na ekspozycj szkodliwych substancji (ze zmianami
wynikaj cymi z dyrektywy Nr 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r.).
53. Dyrektywa Rady Nr 83/477/EWG z dnia 19 wrze nia 1983 r. o ochronie
pracowników przed zagro eniem zwi zanym z nara eniem na dzia anie
azbestu w pracy (znowelizowana Dyrektyw Rady Nr 91/382/EWG).
54. Dyrektywa Rady Nr 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony
pracowników przed nara eniem na z czynniki rakotwórcze w rodowisku pracy
(znowelizowana Dyrektyw Rady Nr 99/38/WE).
55. Dyrektywa Rady Nr 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. o dopuszczalnym
st eniu w ókien azbestu (uzupe nienie do Dyrektywy Nr 83/477/EWG).
56. Dyrektywa Rady Nr 94/33/EWG z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony
odocianych w miejscu pracy.
57. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów.
58. Dyrektywa Rady Nr 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zasad
prawa, przepisów i rodków administracyjnych krajów cz onkowskich
Wspólnoty Europejskiej, jak równie odnosz cych si do ogranicze w zakresie
handlu i stosowania substancji niebezpiecznych.
59. Dyrektywa Rady Nr 83/478/EWG z dnia 19 wrze nia 1983 r. w sprawie
ujednolicenia
ustawodawstwa,
przepisów
i
postanowie
krajów
cz onkowskich.
60. Dyrektywa Rady Nr 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. jako uzupe nienie do
Dyrektywy Nr 76/769/EWG.
61. Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1987 r. o ochronie
bezpiecze stwa i higieny w miejscu pracy.
62. Dyrektywa Rady Nr 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie
zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia rodowiska azbestem.
63. Dyrektywa Rady Nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli ania
ustawodawstwa, przepisów i postanowie
administracyjnych krajów
cz onkowskich, dotycz cych produktów budowlanych.
64. Dyrektywa Rady Nr 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. w sprawie zbli ania
ustawodawstwa, przepisów i postanowie
administracyjnych krajów
cz onkowskich, dotycz cych wprowadzania ogranicze
w zakresie
rozprowadzania na rynku i stosowania niebezpiecznych substancji i wyrobów
technicznego zastosowania.
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Dyrektywa Rady Nr 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie
zanieczyszcze rodowiska przez zak ady przemys owe.
Dyrektywa Rady Nr 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony
zdrowia i bezpiecze stwa pracowników przed niebezpiecze stwem
zwi zanym ze rodkami chemicznymi w miejscu pracy.
Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk adowania
odpadów.
Dyrektywa Rady 91/689/WE z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów
niebezpiecznych.
Rozporz dzenie Rady 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i
kontroli przesy ania odpadów w obr bie Wspólnoty, do Wspólnoty i poza jej
obszar.
Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. nowelizuj ca Dyrektyw
85/337/EWG - w sprawie oceny oddzia ywania niektórych publicznych i
prywatnych przedsi wzi
na rodowisko.
Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 wrze nia 1996 r. w sprawie
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie oceny skutków oddzia ywania na rodowisku niektórych
planów i programów.
Dyrektywa Rady 91/692/WE z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie normalizacji i
racjonalizacji sprawozda dotycz cych realizacji niektórych Dyrektyw Rady
dotycz cych rodowiska.

Inne materia y
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75. Azbest - nara enie i skutki zdrowotne - dr hab. Edward Wi cek,
Bezpiecze stwo Pracy 2/2004.
76. Azbest - ekspozycja zawodowa i rodowiskowa: skutki, profilaktyka.- Neonila
Szeszenia-D browska, ód : Oficyna Wydawnicza Instytut Medycyny Pracy im.
prof. J. Nofera, 2004.
77. N. Szeszenia-D browska: Azbest a zdrowie cz owieka. Materia dydaktyczny
na kurs specjalistyczny „Bezpieczne post powanie z azbestem i materia ami
zawieraj cymi azbest”. Kraków, AGH, 26.06.2003 r).
78. Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na
terytorium Polski przyj ty przez Rad Ministrów w dniu 14 maja 2002 r.
79. Konwencja Nr 162 Konferencji Ogólnej Mi dzynarodowej Organizacji Pracy z
dnia 24 czerwca 1986 r. - dotycz ca bezpiecze stwa w stosowaniu azbestu.
80. Zalecenia Mi dzynarodowej Organizacji Pracy Nr 172 z dnia 24 czerwca 1986
r. dotycz ce ochrony pracowników przed dzia aniem azbestu.
81. Program Ochrony rodowiska w Gminie wieszyno na lata 2008-2011 – Anna
Panek
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17.

Za czniki

Uwaga:

Z

uwagi

na

wymogi

ustawy

o

ochronie

danych

osobowych USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z pó niejszymi zmianami).
za czniki nr 1 przedstawiono w oddzielnym wykazie.
Za cznik nr 1 – Szczegó owa inwentaryzacja wyst powania wyrobów
zawieraj cych azbest na terenie Gminy wieszyno –
(oddzielny wykaz)
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